
  :اعتالل األعصاب العدیدة 

ھو مرض مناعي ذاتي وھذا یعني أن جھاز الدفاع الخاص للجسم یھاجم األعصاب. ومعھ یصاب 

الجھاز العصبي المحیطي، وتصبح األغمدةالعصبیة وھي الجزء األھم لألعصاب، ملتھبة 

واإلحساسات.ومخربة. واألعصاب الموافقة ال یمكنھا نقل التنبیھ، حیث تتأثر العضالت   

 

یمكن أن تصادف األعراض والعالمات التالیة وغیرھا:   

انعدام منعكسات القدمین والركبتین.•  

اآلالم، والشعور بالصمم، وتشوش الحس. •   

اضطراب المشي، صعوبة صعود الدرج والنھوض عن الكرسي أو األریكة. •  

مع تباعد الساقین، مترنحاً مشكالت في حركات التوجھ والتوافق مع اآلخرین. المشي بعدھا •

وغیر ثابت، وقد تكون مسارات المشي ھذه العرض الوحید. وھذه تحدث كثیراً لدى األطفال.  

شلول في الیدین والذراعین والقدمین والساقین. •   

رجفانات. •  

تحدد الحركات المھمة وحاسة اللمس. •  

اضطراب اإلحساس بالحرارة. •  

ازدواج الرؤیة، اضطراب البلع أو السمع. •  

  شكوى أثناء البول.•

 

 

ً بشكل مفاجىء مثل متالزمة غیالن باریھ  CIDPیبدأ التھاب األعصاب العدیدة  . GBSوأحیانا

وعدا عن بعض التحسن كما ھو الحال في غیالن باریھ یصیح غیر قابل للعالج وحتى أسوأ.  

صعب ویمكن أن یحتاج لزمن طویل.  CIDPدیدة التشخیص لمرض التھاب األعصاب الع 

.األعراض مختلفة كثیراً ویمكن أن تكون مضللة للطبیب أو المرضى  



مثل التعب والنعاس واضطرابات الحس یجب أن تالحظ. یمكن أن یحدث  األعراض األولى 

والقدمین. رجفان والشعور بالصمم والضعف أو ضیاع القوة، وھذا ما یبدأ عادة بأصابع الیدین 

تسوء الحالة العامة خالل عدة أسابیع. بدون عالج تزداد شدة الضعف باضطراد. في حاالت 

) مختلف جداً. فبعض المرضى CIDPنادرة یؤدي ھذا التطور إلى شلول واسعة. سیر ھذا الداء (

یعیشون ھذا المرض كأمر واقع، وآخرون یواجھون تفاقم األعراض بین حین وآخر. وھنالك 

 )CIDPن المرض ال یحتوي إال إضطرابات حسیة فحسب. تشتد أعراض المرض (شكل م

بسرعة أو ببطء. لذلك تكون التأثیرات أو النتائج مختلفة.بعض المصابین لدیھم تحددات بسیطة 

وقلما تالحظ، أما البعض اآلخر على العكس یضطرون أن یعیشوا مع تحددات شدیدة (إعاقات).   

  المعالجة:

مع الغلوبولینات المناعیة، فصادة البالزما الكورتیزون مع/أو مثبطات  :على حدة تتبع كل حالة

المناعة. اآلالم العصبیة تعالج بمضادات االختالج أو مضادات الھمود. المعالجة الفیزیائیة 

والمعالجة بالعمل أو الكالم تعتبر ضروریة للتغلب على المرض، ومما یساعد امكانیات جسم 

أو المحافظة علیھا لفترة أطول.المریض للتحسن   

على سبیل التفریق بین اعتالالت األعصاب المزمنة ھنالك:    

-متالزمة لیفس •   .)MADSAMزومر (

.)MMNاعتالل األعصاب الحركي متعدد البؤر ( •  

 

 

 

 

Deutsche GBS CIDP Selbsthilfe e.V. Oboensteig 4, 13127 Berlin  
Tel.: 030 47599547  

Spendenkonto: IBAN: DE16 3105 0000 0004 0955 50  

 

 


